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Sammanfattning 
 
 
Varulager är en post som tar upp en mycket stor del av ett företags tillgångar. 
Värderingsproblematiken är väldigt stor och många företag lägger ner betungande arbete 
för en korrekt värdering av sitt varulager. Vi har därför valt att studera hur tillverkande 
företag inom olika branscher skiljer sig från varandra vid värdering av varulager. 
 
Tillverkande företag är företag som har olika slags tillverkning. I den här typen av företag 
förädlas produkter från obearbetade råvaror till färdiga produkter. På så sätt uppstår tre 
olika lager, lager av råvaror, produkter i arbete och lager av färdiga varor. 
 
Vid värdering av dessa lager finns olika flödesmodeller och värderingsprinciper att tillgå. 
I vår uppsats har vi valt att presentera de mest förekommande.  
 
I våra undersökningar bestämde vi oss för att göra en inriktning på ett fåtal företag, därför 
var det mest passande att tillämpa den kvalitativa metoden. Vi gjorde intervjuer i fyra 
olika företag, två företag inom pappersindustrin och två andra företag inom 
verkstadsindustrin, detta för att sedan lättare kunna få en uppfattning om vilka skillnader 
som rår mellan dessa branscher. 
 
Inom pappersindustrin gjorde vi intervjuer med företagen Billerud och Stora Enso. Dock 
ville de två företagen inom verkstadsindustrin vara anonyma därför har vi enbart benämnt 
dessa företag X och Y. 
 
Studierna visar att företagens varulagervärdering beror mer på vilken typ av tillverkning 
de har och inte vilken bransch de verkar i. Det går dock inte att finna någon gemensam 
värderingsprincip för företag inom samma bransch eller samma tillverkning utan 
företagen verkar på egen hand välja den princip som passar bäst.  
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1. Inledning 
 
 

 
I inledningen introducerar vi först en bakgrund till ämnet varulagervärdering för att 
sedan presentera vår problemformulering, syfte, avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Varulagrets karaktär och egenskaper har ur balansvärderingssynpunkt länge varit av stort 
intresse för företagsekonomer. Varulagret är en viktig del av företagets tillgångar då det 
kan medverka till betydande förändringar i företagets resultat. Var och en av de 
balansvärderingsprinciper som uppställts ska på sitt sätt ge den mest rättvisande 
värderingen av varulagrets värde. (Westermark, 1996) 
 
I tillverkande företag förädlas material till färdiga produkter. Eftersom många olika delar 
av företaget är inblandade i produktionen är intern redovisning nödvändig för att kunna 
bestämma var och vilka kostnader som uppstått. Under förädlingsprocessen uppkommer 
tre olika lager med egna konton i redovisningen: lager av råvaror, produkter i arbete 
(PIA) samt lager av färdiga varor. (Andersson et al, 2001) 
 
Värderingsproblematiken är väldigt stor och många företag lägger ner ett omfattande 
arbete för en korrekt varulagervärdering. Vid värderingsprocessen förekommer vissa 
svårigheter, dessa kan till exempel vara att företagen måste använda sig av vissa pålägg 
för att fördela kostnaderna, svårigheterna kan ligga i att fastställa dessa påläggsbaser 
korrekt. Det finns även ett flertal värderingsprinciper och flödesmodeller som företagen 
kan tillämpa, detta kan således leda till att företag uppfattar vissa problem med att besluta 
om vilken princip som ger bäst resultat vid värderingen.   
 

Tidigare studier som gjorts inom detta område har främst undersökt specifika regler inom 
varulagervärdering. Vi ville göra en mer konkret och omfattande studie om hur 
tillverkande företag värderar sina lager.   

1.2 Problemformulering 
 
I tillverkande företag är varulager en viktig post, vi anser därför att det är intressant att 
studera vilka skillnader på varulagervärdering som finns mellan företagen inom olika 
branscher, även vilka svårigheter som kan uppstå eller finnas vid värdering av lager. Vår 
problemformulering är således:  
 

� Hur värderar tillverkande företag sina lager? 
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1.3 Syfte 
 
Utifrån vår problemformulering är vårt syfte att ge en klarare bild av hur tillverkande 
företag värderar sina lager och vilka svårigheter som kan uppstå.  

1.4 Avgränsningar 
 
Vi valde främst att avgränsa våra intervjuer till företag inom Värmland så att vi kunde 
besöka dem personligen. Vi har även avgränsat oss till varulagervärdering för 
tillverkande företag och inte beaktat andra företag som till exempel handelsföretag som 
enbart köper in och säljer vidare varor. 

1.5 Disposition 
 
Vår uppsats är indelad i sex olika kapitel: 
 
 
� Kapitel 1: Inledning. Här ges en inledande bakgrund, problemformulering, syfte, 

avgränsningar och disposition för vår undersökning. 
 
� Kapitel 2: Metod. Här presenterar vi vår valda metod för undersökningen och 

introducerar vårt tillvägagångssätt för hela arbetet och valet av företag och 
genomförandet av intervjuerna. 

 
� Kapitel 3: Teori. Här lyfter vi fram väsentlig teori inom redovisningen och 

varulagervärdering. 
 
� Kapitel 4: Empiri. Här lägger vi fram resultatet av våra intervjuer med företag om hur 

de går tillväga vid värderingen av deras lager. 
 
� Kapitel 5: Analys. Utgående från vår teori analyserar vi här vår empiri som vi fått 

genom intervjuerna. 
 
� Kapitel 6: Slutdiskussion. För att ge svar på vår problemformulering och uppnå vårt 

syfte diskuterar vi här vad vi slutligen kommit fram till för slutsatser i vår analys.  
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2. Metod 
 
 

 
Vårt metodkapitel beskriver vårt tillvägagångssätt och metod för vår vetenskapliga 
undersökning. Den diskuterar uppsatsens tillförlitlighet samt ger en inblick i olika termer 
vid vetenskapliga undersökningar. 

 

2.1 Val av metod 
 
Vi har valt att fördjupa oss i varulagervärdering då vi tyckte att det lät intressant eftersom 
varulagret ofta är en betydande del av företagets tillgångar. Vi ville undersöka hur olika 
tillverkande företag värderar sina varulager och hur de skiljer sig från varandra.  
 
Enligt Holme & Solvang (1997) definieras metod som: ”Metod är ett redskap, ett sätt att 
lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål 
är en metod.” (Holme & Solvang, 1997)  
 
Inom samhällsvetenskapen skiljer författarna på två olika metodiska angreppssätt, 
utgångspunkten görs från den information som studeras, mjukdata eller hårddata, alltså 
kvalitativ och kvantitativ metod. Metodvalet bör göras utifrån den frågeställning som ska 
undersökas. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Vid undersökande problemställningar lämpar sig den kvalitativa metoden som innebär en 
fokusering på ett fåtal enheter för att få ett flertal nyanser på en problemformulering. Vid 
en mer omfattande uppläggning som sträcker sig över många enheter lämpar sig istället 
en kvantitativ metod. (Jacobsen, 2002) Kvalitativ metod innebär en liten grad av 
formalisering och metoden har först och främst ett förstående syfte. Denna metod riktar 
sig inte på att pröva informationens generella giltighet utan fokuserar sig istället på att 
genom olika sätt samla in information om det problem som studeras. Dels för att skapa en 
djupare förståelse för det vi studerar, dels för att beskriva helheten. Den kvalitativa 
metoden kännetecknas av närhet till den källa informationen hämtas från. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 
Vid val av metod till vår undersökning ansåg vi att den kvalitativa metoden är bäst 
lämpad eftersom vi riktar in oss på enbart ett fåtal företag som vi anser vara intressanta 
för vår undersökning. Vi är dock medvetna om att den kvalitativa metodens svaghet är att 
slutsatserna vi kommer fram till inte är generaliserbara. Anledningen till att vi inte 
användes oss av kvantitativa studier är att vi tror att det hade varit svårt att få företag att 
svara på enkäter om känslig information därmed hade det påverkat resultatet negativt. 
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2.2 Val av företag 
 
Vi valde att intervjua fyra olika företag. För att skapa en djupare förståelse av området 
bestämde vi oss för att intervjua två företag inom samma bransch och två andra företag 
inom en annan bransch. Detta för att sedan kunna jämföra både branscherna och 
företagen med varandra. 
 
Eftersom vi valt att rikta in oss på tillverkande företag valde vi branscherna 
pappersindustri och verkstadsindustri. Dels för att de är tillverkande företag och dels för 
att det finns gott om dessa företag i Värmland. Vi antog även att företag inom dessa 
branscher innehar relativt stora lager.  
 
Efter att ha valt branscher för våra intervjuer rådgjorde vi med vår handledare Hans 
Lindkvist som gav oss förslag på företag vi kunde kontakta. Det visade sig dock att det 
fanns svårigheter med att få företag att ställa upp på intervjuer. En del företag ansåg sig 
inte vara passande för vår undersökning och vissa företag tackade nej på grund av 
tidsbrist. 
 
Slutligen fann vi fyra företag som kunde tänka sig att delta i vår undersökning.  

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Till att börja med diskuterade vi och sökte fakta samt information inom ämnet men 
märkte snart att utbudet av information inom detta ämne var relativt begränsat. Syftet 
med uppsatsen är att analysera och skapa förståelse för hur tillverkande företag går 
tillväga vid varulagervärderingen.  

2.3.1 Datainsamling 
 

Datainsamling delas in under kategorierna primär- och sekundärdata. Primärdata är 
information som undersökaren själv samlar in och sekundärdata är material som andra 
tidigare samlat in. (Lundahl & Skärvad, 1999) För att uppfylla informationsbehovet har 
vi använt oss av både primär- och sekundärdata i uppsatsen.  
 
Vår primärdata utgörs av våra intervjuer med fyra olika företag. Sekundärdatan utgörs av 
det insamlade materialet, främst bestående av böcker och rekommendationer och lagar 
inom området. Vi upptäckte snabbt att den litteratur som fanns att tillgå i ämnet ofta var 
väldigt gammal, detta därför att det inte har hänt så mycket inom området under de 
senaste 10 åren. Vår tanke var att sekundärdatan också skulle bestå av vetenskapliga 
artiklar men efter ett ideligt sökande upptäckte vi att det mesta av materialet var relativt 
förlegat. De artiklar som vi fann var inte tillräckligt aktuella då utvecklingen i samhället 
går i mycket rask takt och därav finns inte dessa artiklar representerade i vår 
undersökning. 
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2.3.2 Genomförande av intervjuer 
 
Utgående från vad vi ville få fram av våra intervjuer diskuterade vi oss fram till fem 
huvudfrågor som kan ses i bilagan. Vi besökte tre av företagen, dessa intervjuer gjordes 
på plats, för att få ut så mycket information som möjligt. Ett av företagen lämnade 
återbud i sista minuten men hade dock möjlighet till en telefonintervju dagen efter. För 
att underlätta för de tillfrågade skickade vi frågorna till dem på förhand så att de fick 
möjlighet att sätta sig in i ämnet.  
 
Med de tillfrågades samtycke spelade vi in intervjuerna, detta för att öka trovärdigheten. 
På så sätt fick vi ut så mycket som möjligt utan att missa viktiga delar av intervjun. 
Tyvärr verkade detta i vissa fall bidra till att vissa medverkande blev mer förtegna av sig. 
Vi blev bemötta på ett väldigt vänligt sätt och intervjuerna tog runt en halvtimme till 40 
minuter. Resultatet av intervjuerna uppfyllde väl våra förväntningar. 

2.3.3 Metod för analys 
 
Analysen av information som kvalitativa studier ger är ofta en väldigt tidskrävande och 
omständig process. Vid en kvalitativ intervju bör undersökaren vara väl förberedd på 
vilka problem av den analyserande karaktären som väntas uppkomma för att minska 
risken för outnyttjad information. All strukturering och organisering av information bör 
ske efter det att insamlingen avslutats. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Från våra intervjuer har vi sedan valt att presentera det mest relevanta och intressanta i 
vår empiridel. För att ge en klarare bild och mer lättförståelig text har vi därefter skrivit 
om alla företag var för sig. Vi avslutar empiridelen med att visa en figur som bidrar till en 
helhetsbild över hur de olika företagen och branscherna skiljer sig från varandra.  
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2.4 Studiens tillförlitlighet - reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet bygger på att mätningarna i en undersökning måste vara 
regelrätt gjorda. Det kan till exempel handla om att rätt personer tillfrågats vid 
opinionsmätningar och intervjuer. En hög reliabilitet innebär att flera undersökningar, 
oberoende av varandra, ska ha kommit fram till ungefär samma slutsatser. Detta gäller 
dock främst vid kvantitativa studier. (Thurén, 1991)  
 
Validitet går ut på om undersökaren verkligen granskat det han ville ta reda på. 
Undersökningar kan göras med hög reliabilitet men ändå misslyckas med validiteten. 
Relevans och giltighet blir därför viktiga begrepp inom validiteten. (Thurén, 1991) 
 
I vår uppsats har vi försökt att få både en hög reliabilitet och validitet. Intervjuerna är 
gjorda på personer inom företagen som innehar den mesta och bästa kunskapen om hur 
de värderar sina lager. För att få en högre reliabilitet bandade vi intervjuerna. Två av 
företagen valde att vara anonyma vilket kan påverka reliabiliteten negativt. Syftet var att 
ta reda på hur företagen värderar sina lager. Vi anser att de frågor vi ställt både har den 
relevans och giltighet som krävs för att få reda på detta. 
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3. Teori 
 
 

 
I detta kapitel inleder vi med att definiera varulager, en beskrivning av de betydelsefulla 
benämningarna för en varulagervärdering kommer tas upp. Efter det följer en 
beskrivning av de olika värderingsprinciperna och flödesmodellerna för att sedan kunna 
ge en klarare bild av hur det teoretisk går till att värdera ett lager ute bland företagen. 

 

3.1 Tillverkande företag 
 
Tillverkande företag är företag som har någon typ av tillverkning. Som vi nämnde i 
inledningen förädlas produkter från obearbetade råvaror till färdiga produkter i den här 
typen av företag. Således uppstår tre olika lager, lager av råvaror, produkter i arbete och 
lager av färdiga varor. (Andersson et al, 2001) 
 
Tillverkande företag brukar ofta tas som ett ensamstående begrepp vilket inte riktigt 
stämmer. Företagen delas in i två olika huvudgrupper; masstillverkande företag och 
verksamheter som jobbar med objekt, det vill säga särskilda projekt, produkter eller 
order. Begreppet kan dessutom delas in på olika sätt, till exempel beroende på vilken 
bransch, tillverkningsteknologi och typ av kunder företaget har. (Ax et al, 2005) 

3.1.1 Självkostnadskalkylering och tillverkningskostnader 
 
Självkostnadskalkylering är en metod som kännetecknas av fullständig 
kostnadsfördelning. Detta innebär att kostnadsbärare som till exempel en produkt får bära 
sina särkostnader samt en framräknad andel av de samkostnader som finns i företaget. 
Självkostnadskalkylering utnyttjas främst i tillverkningsindustrin och används framför 
allt till att ge underlag för prissättningsbeslut på lite längre sikt och för långsiktiga 
lönsamhetsbedömningar. När den tillämpas tas samtliga kostnader med i kalkylen. 
Företags kalkylobjekt utgörs av till exempel varor, order och tjänster. Dessa kalkylobjekt 
anses orsaka kostnaderna och bör därför räknas med i kalkyleringen, med andra ord 
inkluderas och fördelas samtliga kostnader till dess att produkten är levererad och betald. 
(Ax et al, 2005) 
 
Självkostnadskalkylering består av två huvudmetoder: periodkalkylering och 
orderkalkylering. När periodkalkylering tillämpas beräknas kostnaden för en viss 
tidsperiod, till exempel ett halvår. Metoden lämpar sig bäst för branscher där företag är 
masstillverkande och tillverkar standardprodukter som nästan är exakt lika i 
resursförbrukningen. När orderkalkylering tillämpas beräknas företagets kalkylobjekt 
oberoende av tidsaspekten, till exempel självkostnaden för en kundorder. Den är mest 
lämplig när kalkylobjektens resursförbrukning skiljer sig åt väsentligt. (Ax et al, 2005)  
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I tillverkande företag är kalkylerna ofta mer breddade jämfört med andra företag. När 
tillverkningskostnaden för en produkt räknas ut tillämpas påläggsmetoden. Vid denna 
metod delas kostnaderna upp i indirekta och direkta kostnader. Indirekta kostnader är 
kostnader som inte kan läggas på någon bestämd order eller produktenhet, kalkylobjekt 
påförs därför via fördelning. Direkta kostnader är kostnader som läggs direkt på 
kalkylobjekt. (Ax et al, 2005) Viktigt att poängtera är att tillverkningskostnaden är själva 
värderingsnormen, medan administrations- och försäljningsomkostnader inte ingår i 
detta.  
 
Figur 3.1 nedan visar vilka olika pålägg som läggs på för att beräkna 
tillverkningskostnaden. Som vi kan se ingår inte administrations- och 
försäljningsomkostnader i den. 
 
               Kostnader för till exempel 
 
+ Direkt material (dm) 
 

Råmaterial, halvfabrikat, komponenter, främmande 
bearbetning, ankomstkontroll, frakt, tull, spill, ränta på material 

 
+ Direkt lön (dl) 
 

Produktionspersonal (lön), övertidsersättning, sociala poster  
(t. ex. hälsovård), utbildning, arbetsledning (lön) 

 
+ Direkt teknik/maskin (dt/m) 

Personal (lön), utrustning (t. ex. avskrivning, ränta, hyra, 
reparation, underhåll), verktyg, energi, fixturer 
 

 
+ Materialomkostnader (mo) 

Inköps- och förrådspersonal (lön), lokaler, utrustning (t. ex. 
avskrivning, ränta, hyra, reparation, underhåll), ränta på lager, 
energi 

 
+ Tillverkningsomkostnader (to) 
 

Indirekt produktionspersonal (lön), lokaler, utrustning (t. ex. 
avskrivning, ränta, hyra reparation, underhåll), energi, interna 
transporter 

 
+ Speciella direkta kostnader (sdk) 

Verktyg, konstruktion, royalty, licenser, kvalitetskontroll, 
omställning av utrustning, främmande bearbetning, försäkring, 
installation 

= Tillverkningskostnad (tvk) Summan av ovanstående kostnadsposter 

 
Figur 3.1: Påläggsmetoden i tillverkande företag (Ax et al, s. 191, 2005) 

 

3.2 Varulager 
 
I Redovisningsrådets rekommendationer definieras varulager som: 
 
”Varulager är materiella tillgångar, som 

- är avsedda för försäljning i den ordinarie verksamheten (färdiga varor), 
- är under tillverkning för att bli färdiga varor (varor under tillverkning, 

halvfabrikat) eller 
- ska användas i produktionen av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, 

förbrukningsartiklar)” (RR:02) 
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Varulagervärderingens syfte är att jämföra periodens kostnader med intäkter för att 
beräkna vinsten. Om detta ska kunna utföras måste en viss kostnad för lagret hänföras till 
intäkterna under perioden. När ett lager värderas måste hänsyn bland annat tas till de 
resurser som förbrukats och detta kan ske på många olika sätt. (Westermark, 1996) 
 

3.3 Olika begrepp och principer inom redovisning 
 
Inom redovisning stöter vi på många olika begrepp. För att ge en helhetsbild har vi valt 
att beskriva några av dessa begrepp som är väsentliga för vår undersökning. 

3.3.1 Rättvisande bild 
 
Termen rättvisande bild används som ett huvudkriterium för redovisning i 
årsredovisningslagen. Rättvisande bild innebär i stort sett det samma som att 
redovisningen skall vara relevant för beslutsfattaren. Syftet med rättvisande bild är att 
redovisningen skall ha relevans och ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
situation. (Lönnqvist, 2006) 

3.3.2 Matchningsprincipen 
 
Syftet med matchningsprincipen är att kostnader som väntas inbringa intäkter i framtiden 
kostnadsförs i samma period som intäkten oavsett när de inträffar. Om 
matchningsprincipen fullgörs kommer det rätta resultatet att redovisas över tiden. 
Svårigheten med principen ligger i att matcha kostnaderna med intäkterna på ett skäligt 
sätt. Om inte något samband mellan nedlagda kostnader och intäkter kan fastställas bör 
en omedelbar kostnadsföring utföras. Enligt bokföringsmässiga grunder betraktas denna 
princip som den viktigaste inom redovisning. (Falkman, 2001) 

3.3.3 Försiktighetsprincipen 
 

Försiktighetsprincipen bygger på att tillgångar ska värderas lågt och skulder högt.  
Principen menar att icke realiserade vinster inte ska tas upp och av flera möjliga utfall 
redovisas det sämsta. Avsikten är att all värdering skall göras utifrån en rimlig 
försiktighet. (Falkman, 2001) 
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3.4 Värderingsprinciper 
 
Efter att ovan presenterat begrepp och värderingsprinciper inom redovisning följer nu en 
beskrivning av olika värderingsprinciper som är särskilt intressanta inom 
varulagervärdering. 

3.4.1 Lägsta värdets princip 
 
Varulager ska värderas enligt lägsta värdets princip vilket är den grundläggande 
värderingsregeln för varulager. Principen syftar till att omsättningstillgångar skall 
värderas till lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.  Enligt 
Årsredovisningslagen (4kap, 9§) och Redovisningsrådets rekommendationer nr 2 (punkt 
22) innebär verkligt värde det uppskattade framtida nettoförsäljningsvärde av lagret. I 
vissa fall kan istället återanskaffningsvärdet användas om nettoförsäljningsvärdet av 
lagret är svårt att bestämma. Dock finns det vissa undantag för lägsta värdets princip, 
under särskilda omständigheter kan pågående arbete värderas över anskaffningsvärdet, 
medan råvaror och material tas upp till en speciell mängd och fast värde. (Smith, 2006) 

3.4.2 Nettoförsäljningsvärdet (Verkligt värde) 
 
Denna värderingsmetod bygger på att ett lager inte får tas upp till ett högre värde än vad 
företaget skulle få behålla vid en försäljning av varorna som finns i lagret, med andra ord:  
 
+ normalt försäljningspris 
- rabatter, bonus, provisioner och liknande 
- pålägg för indirekta försäljningskostnader 
 
= Nettoförsäljningsvärde 
 
 
 
Figur 3.2: Nettoförsäljningsvärde (Lönnqvist, s.78, 2006) 

 
 
För varor som inte är klara för försäljning i befintligt skick, som till exempel varor under 
pågående arbete och halvfabrikatslager, ska nettoförsäljningsvärdet beräknas som samma 
som för helt färdiga varor, men med vissa avdrag för de återstående 
tillverkningskostnaderna. Detta avdrag görs däremot inte för råvaror eftersom en råvara 
oftast kan användas för flera olika färdiga varor. (Lönnqvist, 2006) 
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3.4.3 Anskaffningsvärdet 
 
Anskaffningsvärdet definieras som alla utgifter företaget haft tills att tillgången finns på 
plats i företaget. I anskaffningsvärdet kan följande poster ingå: 
 

� Inköpspris 
� Eventuell tull och andra avgifter 
� Fraktkostnader 
� Försäkringskostnader under frakttiden (Lönnqvist, 2006) 

 
Vid värdering av tillverkade varor ligger en del externa och interna utbyten som grund för 
värderingen. De externa utbytena utgörs av de utbyten företaget gör med omgivningen 
för att skaffa råvaror och andra resurser som behövs till tillverkningen av produkterna. De 
interna utbytena är sedan de processer då råvarorna och de övriga resurserna förbrukas i 
tillverkningen. När råvaran lämnar råvarulagret kan det sägas att företaget byter ut den 
resursen till en resurs för produkter i arbete. Denna resurs byts sedan åter ut och blir 
istället en resurs för lagret av färdiga varor. (Smith, 2006) 
 
Genom att följa det här ledet av utbyten bakåt kan tillverkande företag fastställa de 
likvida medel som gick åt för att skaffa resurserna som krävdes för att få fram lagret av 
färdiga varor och får på så sätt fram anskaffningsvärdet av lagret. (Smith, 2006)   

3.4.4 Återanskaffningsvärdet 
 
Återanskaffningsvärdet är priset företaget skulle vara tvunget att betala för att förvärva 
exakt samma tillgång på bokslutsdagen. (Gröijer, 2002)  
 
I ett lager av tillverkade varor avses inte kostnaden av att köpa ett liknande lager från till 
exempel en konkurrent utan vad det skulle kosta att köpa in de resurser och råvaror som 
anses ingå i lagret på bokslutsdagen. (Smith, 2006) 
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3.5 Flödesmodeller 
 
Två typer av flödesmodeller tillåts av Årsredovisningslagen och IASB vid 
varulagervärdering, FIFU-principen samt vägda genomsnittspriser. Även andra metoder 
som liknar dessa kan tillåtas men LIFO (sist in – först ut – principen) är uttryckligen 
förbjuden . (Lönnqvist, 2006) 
 
För att lättare förstå dessa flödesmodeller har vi illustrerat exempel som visar vad 
lagervärderingen uppgår till beroende på vilken metod som används. 
 
Exempel: Företaget Bilar AB köper in och säljer bilar. Vid årets början såg lagret ut 
enligt följande och dessa inköp har gjorts under året:  
 
 
Lager 1/1: 10 st   á 100 000 kr/st  1 000 000 kr 
Inköp 10/4: 15 st  á 150 0000 kr/st 2 250 000 kr 
Inköp 25/11: 20 st  á 200 000 kr/st  4 000 000 kr 
 
Inventeringen den 31/12 visar ett lager på 25 bilar. 
 
 
 
Figur 3.3: Exempel på värdering av lager med FIFU-principen och vägda genomsnittspriser  
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3.5.1 FIFU (först in - först ut - principen) 
 
Först in - först ut - principen går ut på att företag vid en värdering alltid antar att de varor 
som legat längst tid i lagret har åkt först ut. Detta leder till att lagret alltid kommer att 
innehålla de senast inköpta varorna vid årets slut. (Lönnqvist, 2006)  
 
Skulle företaget Bilar AB, utgående från exemplet i figur 3.3, värdera sitt lager med 
FIFU-principen skulle värderingen bli som följande: 
 
Lagret på 25 bilar den 31.12 anses alltså vara de bilar som legat kortast tid i lagret, därför 
värderas lagret till: 
 
 
20 bilar är inköpta 25/11 för 200 000 kr/st 4 000 000 kr 
5 bilar är inköpta 10/4 för 150 000 kr/st 750 000 kr 
Värderingen enligt FIFU   4 750 000 kr 
 
 
 
Figur 3.4: Exempel på värdering av lager med FIFU-principen 
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3.5.2 Vägda genomsnittspriser 
 
Företag kan även använda sig av vägda genomsnittspriser, grundtanken i denna metod är 
att alla årets inköp och det ingående lagret vägs ihop vid årets slut. För att sedan få fram 
ett genomsnittspris delas dessa inköpspris med antalet inköp. (Lönnqvist, 2006)  
 
Vägda genomsnittsmetoden ger företaget Bilar AB, från exemplet i figur 3.3, följande 
värdering av lagret den 31.12:  
 
 
10 st x 100 000 kr + 15 st x 150 000 kr + 20 st x 200 000 kr 
                                                                                            ≈ 161 100 kr/st  
                     10 st + 15 st + 20 st 
 
 
Lagret innehöll 25 bilar, multiplicerar vi dessa med 161 100 kr får vi ett värde på 4 027 
500 kronor. 
 
 
 
 
Figur 3.5: Exempel på värdering av lager med vägda genomsnittspriser 
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3.6 Inkurans  
 
Inkurans definieras som en minskning av lagervärdet på grund av att varor inte kan säljas 
till sitt normala värde. Inkurans kan uppstå av att varor som legat i lager under en längre 
tid har tappat värde och blivit mindre attraktiva av olika anledningar. Dessa orsaker kan 
bero på att varorna i fråga har blivit sämre på grund av fukt, rost, omodernhet eller andra 
defekter. Ett bra exempel på varor med ”begränsad hållbarhet” är till exempel bilar, 
datorer och kläder, dessa varor sjunker lätt i värde på grund av de lätt blir omoderna. 
(Lönnqvist, 2006) 
 
Lagrets värde i bokslutet ska påverkas av att varorna blivit inkuranta. Vid försämrade 
varor bör företaget inte ta upp ett normalt försäljningspris utan vad de tror kunna få ut av 
de inkuranta varorna. Det procentuella inkuransavdraget som skall göras beror på hur 
mycket av värdet som har gått ner. Ett schablonmässigt inkuransavdrag på 3 % tillåts i 
skattelagstiftningen, enligt praxis accepteras detta schablonavdrag om företaget inte har 
sällsynt stora och varierande lager även om detta inte direkt stöds av 
Årsredovisningslagen. Vid värderingsmetoden för lagret väljer alltså företaget i praktiken 
det lägsta av:  
 
 

� Anskaffningsvärdet minus 3 % för inkurans 
� Nettoförsäljningsvärdet med hänsyn till lägre försäljningspriser för inkuranta 

varor (Lönnqvist, 2006) 
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4. Empiri 
 
 

 
I empirikapitlet lägger vi fram information om de fyra intervjuade företagen och 
presenterar resultatet av våra intervjuer om deras varulagervärdering. 

 

4.1 Presentation av företagen 
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att intervjua fyra olika företag inom två olika branscher. 
Två är verksamma inom pappersindustrin medan de andra två verkar inom 
verkstadsindustrin.  
 
Företagen inom verkstadsindustrin har valt att vara anonyma därför kommer vi varken 
nämna företagens eller intervjupersonernas namn. Istället kommer vi att benämna 
företagen som X och Y och intervjupersonerna går under deras befattning. På företag X 
gjorde vi en intervju med företagets ekonomiansvarige medan vi på företag Y intervjuade 
controllern. 
 
Inom pappersindustrin har vi intervjuat Billerud AB och Stora Enso. Intervjuerna med 
dessa företag är utförda på respektive företags redovisningschefer.  
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4.2 Intervjuerna  

4.2.1 Företag X inom verkstadsindustri 
 
Företaget X verkar inom verkstadsindustrin. Enligt ekonomiansvarige1 har de ungefär 
560 anställda och en omsättning som ligger på 1 miljard kronor. 
 
Företaget X är projektbaserat vilket innebär att de inte tillverkar för att lägga på lager 
utan tillverkar till enskilda på förhand sålda och specifika projekt som de redan känner 
till. 
 
Till de produkter de tillverkar köper de in en hel del material från andra koncernbolag. 
Några få komponenter tillverkar de själva men inte för att lägga på lager utan de går 
direkt in i produktionen.  
 
Lagret för produkter i arbete kan vara stort på grund av att företaget X tillverkar till vissa 
specifika projekt. Eftersom de köper in och tillverkar det till ett visst överenskommet pris 
värderar de lagret till verkligt värde. Detta leder till att det alltid har samma värde, och 
därför är det inte aktuellt med nedskrivningar.  
 
Enligt ekonomiansvarige har företaget X ett litet färdigvarulager som är väldigt litet i 
förhållande till omsättningen. På det lagret använder de sig av först in - först  ut - 
principen.  På detta görs varulagervärdering och nedskrivningar. Även här värderar de till 
verkligt värde och därför görs ingen omvärdering. Varje år görs en inventering av 
varulagret. Det finns listor på varje pryttel och dessa gås igenom i samband med 
inventeringen. Ibland kan fel finnas och då skrivs värdet bort. Vid inkuranta varor görs ett 
inkuransavdrag på 3 %. Det är i slutändan produktionschefen som godkänner 
inventeringsprotokollen och inkuransavdragen. 
 
Företaget X strävar efter att hålla sitt lager så lågt som möjligt. De har avtal med 
underleverantörer som kommer och fyller på när det behövs. På detta sätt behöver de inte 
ha ett liggande lager. Tanken är att de i princip inte ska ha något lager alls.  
 
Ekonomiansvarige anser inte att det finns någon problematik i varulagervärdering för 
deras del eftersom de är projektbaserade och på förhand alltid vet vad de ska tillverka. 
Alla varor värderas på så sätt till det verkliga värdet.  

                                                           
1 Ekonomiansvarige företag X, intervju den 2 maj 2007 
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4.2.2 Företag Y inom verkstadsindustri 
 
Controllern2 började med att tala om att företag Y har en omsättning på 500 miljoner 
kronor och antalet anställda ligger på omkring 265 personer, en väldigt stor del av företag 
Y: s omsättning består av varulager. I dagsläget uppgår det till mer än 100 miljoner 
kronor. 
 
Eftersom företag Y strävar efter att kunderna skall få sin vara när de beställer den tvingas 
de jobba för att lägga på lager. På grund av säsongsvariationerna kan storleken på lagren 
därför skifta och variera väldigt kraftigt. 
 
När företag Y gör en värdering av lagret har de olika lagerlistor med värdet vid månadens 
slut. Varenda ingående artikel finns med till senast gällande inköpspris vilket även har 
benämningen som värdering till anskaffningsvärdet. 
 
Enligt controllern har företag Y: s produkter olika strukturer. När det finns ett stort lager 
och strukturförändringar sker kan det uppstå problem. Detta eftersom 
strukturförändringarna slår igenom på alla artiklar som redan finns i lagret men som inte 
egentligen är påverkade. 
 
Företag Y har mycket råvarulager liggandes på grund av att det har blivit allt svårare att 
få tag på råmaterial det senaste halvåret. Controllern menar att detta numera är 
leverantörernas marknad och att det är en stor fördel att ha en bra relation till 
leverantörerna. För att vara säkra på att klara sig har företag Y därför fått gå ifrån 
principen om att ha så lite lager som möjligt.  
 
I företag Y: s värdering ingår ett värde av arbete och maskintid som är relativt 
schablonartat, ett timpris är framtaget som de räknar rakt över allting. Eftersom 
produktionen inte är jätte arbetsintensivt har de inte lagt ner mycket tid för att ta fram 
exakta priser för arbete och maskiner. 
 
Först in – först ut – principen gäller för företag Y, controllern menar att även vägda 
genomsnittspriser kan ha sina fördelar på det viset att förändringar inte slår igenom så 
kraftigt direkt, både för att resultatpåverkan sker mjukare, men även att rena felaktigheter 
till exempel i styckpriser inte slår igenom med full kraft. Nackdelen är att det gärna blir 
mer svåröverskådligt. Förändringar sker successivt och det kan bli en enda "röra", men 
detta beror självklart på uppföljningsmöjligheterna i systemet. Budskapet uppifrån deras 
koncern är att undvika vägda genomsnittpriser eftersom det är svårt att överblicka. 
  

Vad gäller företag Y: s produkter i arbete (PIA), görs månadsbokslut men de 
väsentligaste delarna sker vid årsbokslutet. Då görs en noggrann kontroll genom en fysisk 
inventering av alla maskiner som står i processen. Sedan utförs en ordentlig revidering av 
revisorer. Produktstrukturerna är gjorda så att alla operationer som är ute i tillverkningen 
finns med, från montering till test till montering av det och så vidare. Det finns 

                                                           
2 Controller företag Y, intervju den 8 maj 2007 
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systemmässigt upplagt vilka komponenter som kommer i just det läget och hur mycket 
arbetstid som läggs ner vid det momentet och så vidare. Dessa läggs sedan in i systemet 
där alla produkter gås igenom och sedan blir lagerlagda och rapporterade tills de blir 
klara. Produkterna får den värdering som kalkylen säger beroende på var produkten 
befinner sig i tillverkningen. Enligt controllern lägger företaget Y inte ner så mycket tid 
på systemet. 
 
När det gäller företag Y: s färdig tillverkade produkter har de kalkyler på vad de är värda, 
de har ett standardvärde som baseras på senast avtalade pris (anskaffningsvärdet). 
 
Enligt controllern har företag Y inte haft mycket inkurans, detta eftersom revisorerna får 
ett utdrag ur lagersystemet, som de sedan kör genom ett program som kontrollerar hur 
omsättningshastigheten är. Det finns dock typexempel för uppståendet av inkurans. 
Emellanåt köper de in för mycket lager som blir liggandes kvar och blir för gamla men 
dessa kan ibland sedan säljas som reservdelar. De är alltså inte helt oanvändbara men 
används inte i ordinarie produktion. Vid dessa fall har de skrivit av hela värdet och 
använder sig inte av något schablonmässigt avdrag. Mestadels går färdiga produkterna åt 
och oftast finns det inget gammalt, därmed uppstår heller ingen inkurans. Controllern 
menar att företag Y i de flesta fall har koll på om något börjar bli gammalt och skrotar 
dessa allt eftersom. Det är revisorerna som har den slutgiltiga kontrollen på inkuransen.  
 
Slutligen berättade controllern att det är svårt att få värderingen helt rätt och det är ett 
mycket tidskrävande jobb men det fanns inga tankar på hur tillvägagångssättet kunde 
förändras för att göra det bättre. 
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4.2.3 Billerud  
 
Billerud AB tillverkar olika typer av förpackningspapper och har ett av sina bruk belägna 
i Gruvön. På Gruvön tillverkas vitt säck- och kraftpapper, fluting och vit liner till 
wellpapp och avsalumassa. Antalet anställda på bruket uppgår till ungefär 1 100 personer 
och deras omsättning uppgår till cirka 3 311 miljoner kronor för moderbolaget. 
(http://www.billerud.com/billerud/page____598.aspx?epslanguage=SV) 
 
Billerud tillverkar både massan och pappret. De tillverkar främst till 
förpackningsindustrin då de gör mycket fruktlådor i wellpapp. Enligt redovisningschefen 
Ethel Larsson3 försöker företaget hålla ett relativt lågt lager, men menar att de ändå alltid 
är tvungna att ha ett visst lager. 
 
Billerud gör bokslut varje månad, även om det är årsbokslutet som är det officiella.  
Företaget inventerar och värderar enligt de regler som finns, bland annat använder de sig 
av FIFU-principen. Varorna värderas sedan till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
återanskaffningsvärdet. Färdigvarulagret kräver dock mer omfattande beräkningar. 
Utifrån de rörliga kostnaderna för varje produkt lägger de på en viss del av fasta 
omkostnader som till exempel avskrivningar och frakt. Sedan görs en bedömning 
tillsammans med deras externa revisorer. 
 
Vad gäller bedömningen av PIA (produkter i arbete), lägger de på en skälig del för 
omkostnader, men enligt Ethel Larsson är detta en bedömningsfråga från fall till fall. 
 
När det gäller värderingen av råvarulagret räknar de först ut ett pris på råvaran och sedan 
ett pålägg för alla fasta och rörliga kostnader. 
 
När vi ställde frågan om inkurans, berättade Ethel Larsson att de har ett klassningssystem 
för olika typer av skador på varorna som till exempel transportskador och liknade.  Detta 
klassningssystem går till på så sätt att personalen ute på fabriken klassar de inkuranta 
varorna utifrån vilka olika skador varorna har. Billerud kan välja att nedvärdera sitt 
varulager utifrån sitt klassningssystem eller att använda sig utav den schablonmässiga 3 
%-regeln. Företaget väljer varje månad det värde som är mest fördelaktigt och förmånligt, 
vilket Ethel Larsson ansåg vara ett relativt omfattande arbete.  
 
Företaget har sina varulager på olika orter och på respektive ställe finns en lageransvarig 
som gör bedömningen av inkurans och som även granskar och klassar produkterna. 
 
På frågan om svårigheter med varulagervärderingen menar Ethel Larsson att eftersom 
varulagret är en väldigt stor och viktig post i tillverkande företag läggs det ner mycket tid 
och arbete för att värderingen ska bli så korrekt som möjligt.  

                                                           
3 Ethel Larsson redovisningschef Billerud AB, intervju den 8 maj 2007 
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4.2.4 Stora Enso 
 
Skoghalls bruk utgör en del av produktområdet förpackningar inom Stora Enso. De 
tillverkar främst kartongprodukter för livsmedelsförpackningar.  
 
Skoghalls bruk är verksamt i Skoghall och Forshaga där kartong tillverkas i Skoghall för 
att sedan i Forshaga belägga kartongen med till exempel plast och aluminiumfolie. 
(http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-4729-15494-,00.html) 
 
Stora Enso har en omsättning på ungefär 5 miljarder kronor och antalet anställda uppgår 
till strax under 1200 enligt redovisningschefen Christian Nordling4. Tillverkningen sker 
mot order, men har även masstillverkning på så vis att det är stora kvantiteter av det 
mesta. De har långa årsavtal som ligger till grund för det mesta av tillverkningen.  
 
Företaget använder sig av vägda genomsnittspriser då systemet som används för 
lagervärdering är definierat så. För två månader sedan bytte de administrativt system som 
har en helt ny modell fastän de grundläggande principerna är desamma. De har därför en 
helt ny situation jämfört med tidigare.  
 
Till grund för värderingen ligger tillverkningskostnaderna i form av rörliga och fasta 
kostnader samt avskrivningar. Fördelningen är hänförlig till de fasta kostnaderna samt 
avskrivningar och produktionen har delats upp i olika produktionssteg där kostnaderna 
allokeras stegvis genom produktionsprocessen.  
 
Enligt Christian Nordling kan en färdig produkt dels vara en färdig produkt, dels också 
vara ett halvfabrikat eftersom en viss kartong kan säljas både belagd och obelagd. En viss 
kartong kan gå vidare till Forshaga för beläggning. Då lyfts tillverkningskostnaderna i 
Skoghall som ett eget tillverkat halvfabrikat till Forshaga.  
 
Stora Enso har ett förhållandevis stort färdigvarulager. Av en årsproduktion på ungefär 
700 000 ton har de mellan 110 000 och 130 000 ton i lager. Detta beror först och främst 
på kundstrukturen och avtalen med de stora kunderna som till exempel Tetra Pak. Även 
säsongsvariationer bidrar till variationer i lagervolymen. 
 
För färdiga produkter finns en separat process som i princip är en individuell värdering av 
varenda rulle. Det som styr är kvaliteten mot kunderna, dels finns krav på diverse 
egenskaper hos kartongen och via egna mätningar kan företaget till exempel konstatera 
att den här produkten inte kommer att kunna säljas till fullt pris. Produkterna klassas 
genom hela logistikkedjan från produktion till dess att den är framme hos slutkunden. 
Detta används sedan som bas för hela värderingen till nettoförsäljningsvärde eller 
verkligt värde.  
 
Vid inkurans har Stora Enso en individuell värdering. De använder sig inte av den 
schablonmässiga 3 %-regeln, utan utgår ifrån ett klassningssystem. Klassningen startar 
                                                           
4 Christian Nordling redovisningschef Stora Enso, intervju den 16 maj 2007 
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vid slutet av produktionsprocessen där kvalitetskontroller utförs. Efter detta är det en 
avdelning inom marknad som ansvarar för logistikprocessen. Det finns två delar, dels 
marknad vad gäller liggtider, vad de har för avtal med kunderna och så vidare. Sedan har 
de kontroller i logistikkedjan i övrigt, till exempel transportskador.  
 
Vad gäller råvarulagret arbetar Stora Enso med kontinuerliga avrop som baseras på den 
faktiska förbrukningen men med de större leverantörerna finns leveransplaner om ett jämt 
flöde. Det råvarulager som finns värderas till ett glidande medelvärde. 
 
När vi slutligen diskuterar frågan om det kan finnas några svårigheter med 
varulagervärdering anser Christian Nordling att detta är en väldig komplex historia, som i 
mångt och mycket blivit en systemmässig utmaning särskilt nu när de nyligen har bytt 
system till ett integrerat verksamhetssystem där dels alla arbetsprocesser på bruket måste 
styras i detalj och dels all grunddata måste underhållas för att lagervärderingen ska bli 
riktig.  
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4.3 Sammanfattning av empirin 
 
För att ge en helhetsbild över de olika företagen och vad som skiljer dem åt har vi nedan i 
figur 4.1 sammanställt det mest väsentliga. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1 Sammanfattning av empirin 
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5. Analys 
 
 

 
Analyskapitlet utgörs av en analys av vårt insamlade empiriska material med hjälp av 
våra teoretiska kunskaper presenterade i teorikapitlet.  
 
 
 

5.1 Analys av företag X och Y inom verkstadsindustri 
 
Tillverkande företag delas in i två olika huvudgrupper, masstillverkande företag och 
verksamheter som arbetar med objekt; särskilda projekt, produkter eller order. (Ax et al, 
2005) Företag X är projektbaserat vilket innebär att de tillverkar enbart till på förhand 
beställda och specifika projekt. Detta medför att lagret ofta är relativt lågt. Företag Y är 
däremot ett masstillverkande företag, det vill säga att de strävar mot att kunden ska få sin 
vara när de beställer den och måste därför producera för att lägga på lager.  
 
Båda företag använder sig av FIFU-principen eftersom de anser att vägda 
genomsnittspriser är en något krånglig och svåröverskådlig metod.  
 
Företag X värderar sina lager till verkligt värde. Verkligt värde utgår från att företag inte 
får ta upp ett högre värde än det de skulle få behålla vid en försäljning av 
lagret.(Lönnqvist, 2006) Anledningen till att de har valt att utgå från verkligt värde är att i 
och med att de är projektbaserade och har avtalade order, vet de alltid på förhand vad 
produkterna är värda.  
 
Företag Y har däremot valt att värdera sina lager till senaste inköpspris, det vill säga 
anskaffningsvärdet. Enligt Lönnqvist (2006) definieras anskaffningsvärdet som alla 
utgifter företaget haft fram tills att tillgången finns på plats i företagen. I detta företag 
ingår även ett värde av arbete och maskintid som är relativt schablonartat, de tar ett 
timpris rakt över allt.  
 
Vid inkurans kan företag välja mellan det lägsta av anskaffningsvärdet minus 3 % eller 
nettoförsäljningsvärdet med hänsyn till lägre försäljningspriser när de värderar sina lager. 
(Lönnqvist, 2006) När vi diskuterade frågan om hur de inkuranta varorna behandlas i 
företag X berättade ekonomiansvarige att de gör årliga inventeringar av varulagret. De 
har då listor som de går igenom i samband med inventeringen, om fel upptäcks skrivs 
värdet av. Har varorna inte rörts på två eller tre år gjordes det schablonmässiga avdraget 
på 3 %. Inkurans var enligt controllern på företag Y dock inte lika aktuellt eftersom 
revisorerna får ett utdrag ur lagersystemet där de har ett program som kontrollerar 
omsättningshastigheten. I vissa fall kunde det ändå uppstå en del inkurans, då skriver de 
av hela värdet och använder sig inte av något schablonmässigt avdrag. 



 29 

Företag X ansåg inte att det fanns någon problematik vad gäller deras varulagervärdering 
eftersom de är projektbaserade. Däremot menade företag Y att det är svårt att få 
värderingen helt rätt och att detta är ett mycket tidskrävande jobb. 

5.2 Analys av Billerud och Stora Ensos varulagervärdering 
 
Billerud tillverkar mot order och detta görs även av Stora Enso. Eftersom de båda 
företagen har tillverkning av stora kvantiteter kan de även benämnas som 
masstillverkande. Företagen strävar efter att hålla ett så lågt lager som möjligt men trots 
detta är de tvungna att ha ett visst lager för att produktionen ska kunna fungera. 
 
Vad gäller flödesmodell använder sig Billerud av FIFU-principen medan Stora Enso 
använder sig av vägda genomsnittspriser då deras system för lagervärdering är definierat 
så.  
 
Billerud värderar sina lager till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
återanskaffningsvärdet. Stora Enso däremot värderar till nettoförsäljningsvärdet med 
hänsyn till klassningen som sker genom hela produktionsprocessen. 
 
Anmärkningsvärt är att Billerud lägger på omkostnader utifrån särskilda fall i 
värderingen av produkter i arbete medan Stora Enso har ett klassningssystem de använder 
sig av. 
 
Behandlingen av inkurans sker på liknande sätt hos de båda företagen. De har nämligen 
klassningssystem för olika typer av skador. Det som skiljer de två företagen åt är att 
Billerud väljer det mest fördelaktiga av att nervärdera sitt lager utgående från det egna 
klassningssystemet eller den schablonmässiga 3 %-regeln. Stora Enso använder sig dock 
enbart av ett klassningssystem, här är 3 %- regeln inte aktuell.  
 
Både Billerud och Stora Enso samtyckte i att varulagervärdering är ett komplext, 
omfattande och tidskrävande jobb.  
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5.3 Sammanfattande analys 
  
Slutligen har vi i vår analysdel valt att göra en sammanfattande analys av alla intervjuer. 
Till att börja med kan vi konstatera att först in – först ut – principen var vanligast 
förekommande bland företagen med undantag för Stora Enso som använder sig av vägda 
genomsnittspriser. I diskussionen om svårigheter med varulagervärdering noterade vi att 
alla företag var överens om att det var svårt och tidskrävande, förutom företag X som är 
projektbaserade och vet därmed på förhand alltid vad produkterna är värda och vad de 
ska tillverka. Vi kunde även konstatera att det enda företag som tillverkar för att lägga på 
lager är företag Y som måste anpassa sin produktion efter säsongsvariationerna så att 
kunden kan få sin vara när den beställs. De övriga företagen strävade efter att hålla ett så 
lågt lager som möjligt av ekonomiska skäl.  
 
Vad gäller värderingsprinciperna noterade vi att två av företagen använde sig av verkligt 
värde och de andra två anskaffningsvärdet.  
 
Vid inkurans var det mindre vanligt att tillämpa den schablonmässiga 3 %-regeln då 
enbart företag X gör det kontinuerligt. Även Billerud utnyttjar detta avdrag, men endast 
till viss del, i slutändan väljer ändå företaget det som är mest fördelaktigt för dem. 
Företag som har sällsynt stora och varierande lager får i vissa situationer enligt praxis ej 
tillämpa det schablonmässiga avdraget på 3 %. Därför är det inte konstigt att dessa 
företag gärna frångår det schablonmässiga avdraget till förmån för ett klassningsystem 
som tar hänsyn till verklig inkurans.  
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6. Slutdiskussion 
 
 

 
I vår slutdiskussion presenterar vi våra slutsatser utgående från vår analys. Här skall vi 
slutligen försöka finna svar på vår problemformulering och uppfylla vårt syfte. 
 
 
 
Hur värderar tillverkande företag sina lager? 
 
Vårt syfte var främst att fördjupa oss i hur tillverkande företag värderar sina lager och 
vilka svårigheter som kan uppstå vid varulagervärdering. Som vi tidigare nämnt valde vi 
att intervjua fyra företag inom två olika branscher för att sedan kunna studera eventuella 
skillnader. Eftersom studien gjordes med kvalitativ metod kan vi inte dra några 
generaliserande slutsatser men det vi kommit fram till är att det inte fanns några generella 
skillnader på varulagervärdering beroende på vilken bransch de verkar i. Skillnaderna låg 
mer i vilken typ av tillverkning de hade.  
 
Projektbaserade företag som företag X har inga svårigheter med att värdera sina lager då 
de på förhand har avtalade priser med sina kunder och är medveten om kvantiteten de 
skall producera. Företag Y som jobbar mot lager måste däremot ta hänsyn till, t.ex. 
säsongsvariationer, därför är det mer nödvändigt för dem att ha ett reservlager. Detta för 
att kunderna ska kunna få sin vara när de beställer den. Billerud och Stora Enso som 
verkar inom pappersindustrin tillverkar båda mot order men är ändå masstillverkande då 
det handlar om stora kvantiteter. På grund av de stora kvantiteterna som tillverkas och de 
kraftiga säsongsvariationerna i dessa tre företag, blir värderingen av varulagren en väldigt 
krånglig och tidskrävande process. 
 
Tre av företagen använde sig av först in – först ut – principen eftersom de ansåg att det är 
en mindre krånglig och mer lättöverskådlig metod som är lättare att arbeta med. FIFU-
principen ger ett högre värde än vägda genomsnittspriser. Att företagen använder sig av 
FIFU-principen kan tyckas något märkligt då företagen har som mål att hålla ett så lågt 
lagervärde som möjligt. Detta gäller dock inte företag Y som på grund av svårigheter 
med att införskaffa material, valt att gå ifrån principen om att hålla ett så lågt lagervärde 
som möjligt. Stora Enso använde sig dock av vägda genomsnittspriser för att deras 
system var upplagt på sådant sätt. Vi kan därför tänka oss att valet av flödesmodell är 
beroende på vilket system ett företag har. Vi tror att vägda genomsnittspriser är svårare 
att överblicka eftersom det blir svårare att ha kontroll på flödet när enbart ett 
genomsnittsvärde räknas fram. Det krävs därför ett gott uppföljningssystem vilket Stora 
Enso verkar ha. Stora Enso har ett nytt och utarbetat system som ger dem möjligheten till 
detta. Här är det viktigt att notera att det kan vara svårt för mindre företag att införa ett 
sådant system då bristen på tid och kompetens kan saknas.  
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Vi kan tänka oss att då företag X är projektbaserade och inte har så stora lager är det 
lättare för dem att enbart använda sig av den schablonmässiga 3 %-regeln vid inkurans. 
Medan företag Y och de massproducerande företagen som har stora lager har svårare att 
tillämpa denna. Stora Enso och Billerud använder sig av klassningssystem vid inkurans 
vilket kanske leder till ett mer rättvisande värde av värdeminskningen. Då de redan har så 
stora lager kan detta minska värdet och ge en bättre kontroll på lagret. Vi tycker att 
schablonavdraget är väl genomtänkt och fungerar som en bra grundpelare. Verklig 
inkurans anser vi vara mer rättvisande men det kan vara bra för företag med små 
varulager där detta schablonbelopp minskar den administrativa bördan.    
 
Vi var tidigare inne på att det inte finns särskilda likheter på varulagervärderingen 
beroende på vilken bransch företaget verkar i utan snarare vilken typ av tillverkning de 
har. Att varianten av varulagervärdering beror på typen av tillverkning stödjs dock inte av 
de värderingsprinciper företagen valt. Företag X och Stora Enso har verkligt värde som 
värderingsprincip medan företag Y och Billerud har anskaffningsvärdet. Företagen har 
varken samma typ av tillverkning eller verkar i samma bransch. Varför företagen valt de 
värderingsprinciper de valt kan bero på många faktorer. Vi kan tänka oss att för företag X 
som är projektbaserade var det naturligt att välja verkligt värde eftersom de på förhand 
har avtalade priser och därför vet exakt värde. Verkligt värde kan tänkas ge en mer 
rättvisande bild av hur verkligheten ser ut men är svårare att bedöma än 
anskaffningsvärdet. Stora Enso har ett klassningssystem som underlättar arbetet med 
värderingen till verkligt värde. 
 
Enligt försiktighetsprincipen skall lägsta värdets princip tillämpas där företaget skall ta 
upp lagret till det lägsta mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde. Detta tycks inte ha 
utnyttjats fullt ut av de fyra företagen vi undersökt. Vi tycker att det verkar som om 
företagen inte tillämpar denna princip utan väljer det värde som passar in i företagets 
verksamhet. 
 
Vi kan slutligen konstatera att våra studier visar att varulagervärdering är en stor och 
viktig post för tillverkande företag. Värderingen slår direkt på företagets resultat därför är 
det viktigt att få värderingen så korrekt som möjligt. På grund av att varulagervärdering 
är en så komplicerat post tvingas företagen vi intervjuat lägga ner mycket tid och arbete 
för att få den så korrekt som möjligt. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor till företagen 
 
 

1. Får vi i uppsatsen skriva med: 
 
� företagets namn? 
 
� ert namn? 
 
� er befattning i företaget? 

 
 

2. Vilken typ av tillverkning har ni? 
 

 
3. Hur går ni tillväga vid värderingen av ert varulager? 

 
� Vilka varulagervärderingsprinciper använder ni er av i företaget? 
 
� Hur värderar ni produkter i arbete vid bokslutet? 
 
� Hur värderar ni färdigttillverkade produkter vid bokslutet? 

 
 

4. Hur behandlas de inkuranta varorna? 
 
� Vem är det som bestämmer att varorna är inkuranta? 

 
 

5. Finns det några svårigheter med varulagervärdering? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


